
 

 

EMENTA  Análise das doutrinas filosóficas sobre a política. Natureza, origem, 

constituição e finalidade da comunidade política. As formas de governo. 

Ética e Política. 

OBJETIVOS Adquirir uma compreensão filosófica abrangente e plural da política, a 

partir da leitura e discussão de passagens de pensadores de várias épocas e 

não apenas da tradição ou cânone ocidental. 

METODOLOGIA   O período pós-pandemia demandará ajustes metodológicos a serem 

tratados com a turma no início do semestre. O plano geral prevê a leitura e 

discussão de passagens de textos selecionados, boa parte deles apostilados, 

com uso, sempre que possível ou necessário, de meios multimídia. O curso 

terá ambiente virtual no Moodle, onde serão disponibilizados os materiais 

imprescindíveis para o desenvolvimento das aulas. O entendimento inicial 

é de que a aula de segunda-feira aconteça a distância e a de quarta-feira 

presencialmente. 

PROGRAMA . Discussão da metodologia de trabalho 

. Prática e teoria política 

. Ética, moral, direito, economia, administração, retórica e política  

. O público e o privado 

. Estado de direito e estado de natureza 

. Formas de governo 

. Reforma e revolução 

. Questões contemporâneas 
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. Principais nomes, obras e correntes de filosofia política 

 

* O sequenciamento dos tópicos acima será combinado durante a 

discussão metodológica 

AVALIAÇÃO Apresentação de trabalhos individuais orais, com contraponto escrito, 

conforme roteiro a ser discutido nas semanas iniciais. 
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